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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد:

نظارت بر شکایات پزشکی با همکاری 
دانشگاه های علوم پزشکی

فارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به همکاری این 
ارگان با وزارت بهداشت گفت: »گشتی های مشترک ما با دانشگاه های 
علوم پزشکی در صورت اعالم شکایت در بیمارستان ها حاضر شده 
و موضوع را بررسی می کنند.« محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان تهران به پزشکانی که حق ویزیت شان چند برابر دیگر 
پزشکان با تخصص یکسان است اشاره کرد و گفت: »اگر پزشکان مازاد 
بر تعرفه ای که قانون برای آنها به عنوان حق ویزیت مشخص کرده تخطی 
کنند، تخلف محسوب می شود و مردم باید از طریق تعزیرات حکومتی 
شکایت خود را به این سازمان اعالم کنند تا به وضعیت آنها رسیدگی 
شود.« وی افزود: »طی جلسات برگزار شده با دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران مقرر شد، بازرسان دانشگاه ها با اعالم تخلف پزشکی به سازمان 
تعزیرات حکومتی با مأموران تعزیرات همراه شوند، موضوع را بررسی 

و اگر تخلفی وجود داشت، صورتجلسه کنند.«
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ارتباط با نظارت بر روی 
بیمارستان های خصوصی و دولتی افزود: »در جلسات اختصاصی و 
عمومی مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی تهران که خود یا رؤسای 
شعب در آن حضور دارند، موضوعات نظارت بر بیمارستان ها مطرح 
می شود.« اسفنانی در ادامه گفت:  »اگر تخلفی صورت گرفته باشد، قطعًا 
پرونده تشکیل خواهد شد. همچنین گشتی های مشترک ما با دانشگاه های 
علوم پزشکی می توانند در بیمارستان ها حاضر شوند و موضوع را بررسی 
کنند.« وی عنوان کرد: »مردم در صورت مشاهده تخلف می توانند با دو 
سامانه 135 و 124 تماس بگیرند و گزارش خود را اعالم کنند.« مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: »این گزارش ها صورتجلسه 
می شوند و اگر شاکی خصوصی داشته باشند برای رسیدگی به شعبه 

ارجاع داده خواهند شد.«

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان 
پزشکی قانونی کشور اعالم کرد:

اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده های 
خدمه نفتکش سانچی

مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان پزشکی قانونی کشور 
گفت: »در پی حادثه آتش سوزی نفتکش ایرانی در آب های چین سازمان 
پزشکی قانونی کشور با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی اخذ نمونه 

ژنتیکی از خانواده خدمه کشتی را آغاز کرد.«
مهرداد علی بخشی، مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان 
پزشکی قانونی کشور اظهارداشت: »اطالعات ما از تعداد خدمه و وضعیت 
نفتکش ایرانی مطابق با مواردی است که سازمان بنادر و کشتیرانی کشور 
اعالم کرده که بر این اساس 32 خدمه )شامل 30 ایرانی و 2 غیر ایرانی( 
در کشتی حضور داشتند.« وی با اظهار امیدواری نسبت به زنده و سالمت 
بودن مابقی خدمه کشتی افزود: »به منظور بررسی هویت سه جسد یافت 
شده از خدمه این کشتی ناچار به اخذ نمونه ژنتیکی از خانواده های )بستگاه 
درجه یک( تمام خدمه کشتی هستند که بر اساس هماهنگی با سازمان 
بنادر و کشترانی خانواده ها به پزشکی قانونی تهران و فارس هدایت 
شدند.« علی بخشی تصریح کرد: »نمونه گیری از خانواده از روز پنجشنبه 
در پزشکی قانونی تهران و فارس آغاز شده است و در استان تهران 12 
خانواده و در استان فارس نیز 4 خانواده به مرکز پزشکی قانونی مراجعه 
و از آنان نمونه ژنتیکی اخذ شد.« وی با تأکید بر اینکه سازمان پزشکی 
قانونی کشور با توجه با تألمات روحی خانواده های خدمه کشتی کار 
اخذ نمونه را در کوتاه ترین زمان ممکن و با حفظ حرمت این عزیزان 
انجام داد، اظهار داشت: »تاکنون از خانواده 16 تن از خدمه کشتی نمونه 
ژنتیکی اخذ شده، مابقی خانواده نیز با هماهنگی سازمان بنادر و کشترانی 

برای نمونه گیری به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی خواهند شد.«

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور:

طرح DRG به تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری نزدیک تر است

 DRG عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان این که طرح
به تعرفه گذاری خدمات پرستاری نزدیک تر است ،گفت: »این طرح 

کاماًل با طرح قاصدک متفاوت است.«
علی اشرف رحمان پناه با بیان این که در این طرح هزینه پروسیجرهای 
درمانی به صورت گلوبال محاسبه و پرداخت می شود، اظهار کرد: »اما 
طرح قاصدک طرحی پیچیده و غیرکاربردی در بالین است چگونه 

می توان عملکرد دو فرد را در بالین در طرح قاصدک سنجید؟«
وی اجرای طرح DRG را به نفع بیمه ها، اقتصاد سالکت و بیمار 
دانست و گفت: »براساس این طرح بسته های خدمتی تعریف می شود 
درمانی  مرکز  انجام شود  بیمار  برای  آن  از  بیش  و چنانچه چیزی 

پاسخگوست نه بیمار و بیمه.«
عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با تأکید بر ضرورت اجرای 
این طرح به سبک و سیاق اصولی خاطرنشان کرد: »با این شیوه میزان 
خدمات القایی کاهش می یابد که البته می توان در کاهش میزان کارانه 
پرستاران هم موثر باشد اما در هر حال به نفع بیمار و اقتصاد سالمت است.«

رحمان پناه با بیان این که در تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم 
بسته های خدمتی تعریف می شود، یادآور شد: »پرستاران باید براساس 
بسته های خدمتی تعریف شده خدمات ارائه دهند و هیچ خدمت القایی 
اضافه نمی شود.« وی با بیان این که تعرفه گذاری از 10 سال پیش 
تاکنون به شیوه DRG طراحی شد، افزود: »با اجرای DRG عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه ها امکان اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری هم فراهم می شود به شرط آن که به شیوه ای ساختارمند و 

نظام مند اجرا شود.«

اخبــار رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم اعالم کرد

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم 
از اقدامات پیشگیرانه، استفاده در طراحی 
به ویژه  به درمان  پاسخ  دارو، پیش آگهی 
ایجاد و گسترش پزشکی شخصی از طریق 

»ژمیران« خبر داد.
فریدون عزیزی در رونمایی از اولین نسخه 
ژنوم مرجع ایرانیان )ژمیران( اظهارداشت: 
پی  در  همواره  بشر  اخیر،  دهه  چند  »طی 
تغییرات  یا دخالت  ارتباط و  آشکارسازی 
در توالی های کد کننده ژن های فرد در ابتال 
به یک بیماری بوده و برای این منظور دست 
به تعیین تغییرات ژنتیکی فرد مورد بررسی 

در ارتباط با بیماری زده است.«
و  ریز  درون  غدد  پژوهشکده  رئیس 
متابولیسم گفت: »این در حالیست که تعداد 
بسیار زیادی تغییرات در توالی ژن های هر فرد 
وجود دارد که بسیاری از آن ها به تغییر عملکرد 
ژن ها منجر نمی شوند و غالبا از فراوانی قابل 
توجهی در جمعیتی که فرد از آن برخوردارند.« 
وی گفت: »بنابراین تشخیص اینکه یک تغییر 
ژنتیک در بین افراد جمعیت شایع و بی ضرر 
بوده و یا به نقص عملکرد ژن و ایجاد بیماری 
مذکور در ارتباط هستند نیاز به یک مرجع 

برای مقایسه دارد که بهترین مرجع طبیعتا توالی ژنومی 
است که از افراد همان جمعیت تهیه شده باشد چرا که 
تغییرات ژنتیکی جمعیت های متفاوت به میزان قابل توجهی 
از یکدیگر متفاوت است. تا کنون توالی ژنتیکی ایرانیان، 
در موارد نیاز، با توالی استاندارد مربوط به جمعیت غیر 

ایرانی مقایسه شده است.«
وی بیان کرد: »تفاوت ذخیره ژنتیکی جمعیت ایرانی با 
سایر جمعیت ها هم به سبب تنوع قومیتی و تبادل ژنتیکی 
که در طول تاریخ در اثر تغییرات وسیع جمعیتی رخ داده 
و هم به سبب کثرت ازدواج های خویشاوندی، قابل پیش 
بینی بود و اکنون با نتایج بررسی مطالعه ژنتیکی گسترده 
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم مورد تایید 

قرار گرفته است.« 
عزیزی با اشاره به اینکه بررسی و تعیین توالی ژنوم 
مرجع مختص جمعیت کشور ضروری بود، گفت: »در 
این راستا با تعیین توالی کل ژنوم 1191 نفر و تعیین توالی 
تراشه ایی بیش از 14000 نفر با معیارهای علمی مختص 

به این نوع مطالعات، موفق به تعیین توالی ژنتیکی مرجع 
جمعیت ایران شدیم.«

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم در پاسخ 
به اینکه در تعیین ژنوم مرجع ایرانیان از کدام مطالعات 
استفاده شده است؟ افزود: »منبع اصلی داده های مورد 
استفاده در تعیین ژنوم مرجع ایرانیان، مطالعه کوهورت 
»قند و لیپید تهران« با پیگیری طولی بیست ساله است. اما 
در تکمیل داده های مربوطه و پوشش حداکثری ذخیره 
ژنتیکی کشورمان، تعداد زیادی از نمونه های مربوط به 
هموطنان عزیز از تمامی قومیت ها از طریق همکاری با 
آزمایشگاه های بزرگ و معتبر داخلی، تهیه و به مطالعه 

افزوده شد.«
عزیزی در مورد اینکه اگر ژنوم انسانی قبال تعیین 
شده است تعیین ژنوم مرجع ایرانیان چه اهمیتی دارد؟ 
گفت: »قبال توسط کشورهای آمریکا، ژاپن، و دانمارک 
ژنوم مرجع جمعیتهای مذکور تعیین شده است اما فقط 
بخشی از تغییرات ژنتیکی در جمعیت های مختلف مشترک 

بوده و حتما قسمتی از تغییرات ژنتیکی در یک جمعیت، 
برای جمعیت  ما  و  باشد،  می  مختص همان جمعیت 
ایرانی نیازمند ژنوم مرجع ایرانیان هستیم.« وی با اشاره 
به ارجحیت دستاورد ژنوم مرجع ایرانیان به سایر مطالعات 
مشابه بیان کرد: »مطالعات مشابه را به دو گروه مطالعات 
خارجی و مطالعات گروه های تحقیقاتی داخلی تقسیم 
می کنیم. نتیجه مطالعات مشابه خارجی که در تعیین 
کشور  من جمله  ها  سایر جمعیت  برای  مرجع،  ژنوم 

ایران، کاربرد چندانی ندارد.«
رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم با بیان 
اینکه دستاورد ژنوم مرجع ایرانیان نسبت به مطالعه مشابه 
داخلی نیز حداقل سه ارجحیت دارد، گفت: »استفاده از 
تعیین توالی کل ژنوم نسبت به تعیین توالی اگزوم ها، 
حجم بسیار بزرگتر نمونه و بررسی تعداد افراد بیشتر از 
قومیت های مختلف، داده های فنوتیپی ارزشمند از یک 
مطالعه کوهورت بسیار قدرتمند بیست ساله بجای یک 

مطالعه مقطعی  از جمله این ارجحیت ها است.«

عزیزی در مورد اینکه حال که این ژنوم 
مرجع ایرانیان تعیین شده چه کمکی به محققان 
ایرانی خواهد کرد؟ گفت: »تاکنون به دلیل در 
دسترس نبودن چنین اطالعات ذی قیمتی، 
محققان بیشتر به مطالعات ژنتیک پزشکی از 
نوع توصیفی در حوزه سالمت می پرداختند 
و در یافته های خود در خصوص تغییرات 
ژنتیکی یافت شده در یک وضعیت بالینی، 
با اطمینان قادر به بیان ارتباط یا نقش این 
تغییرات در وضعیت سالمت و بیماری نبودند. 
لذا از تاثیر اصالح آن تغییر ژنتیکی یا اصالح 
نتیجه آن تغییر ژنتیکی اطمینانی نداشته و در 
تاریکی تحقیق و تفحص می کردند. اکنون 
با داشتن این ذخیره مرجع با ارزش، آگاهانه 
می توانند به تشخیص زود هنگام و درمان 

موثرتر بپردازند.«
و  ریز  درون  غدد  پژوهشکده  رئیس 
مشخص  با  اینکه  به  پاسخ  در  متابولیسم 
چه  ایرانی،  جمعیت  مرجع  ژنوم  شدن  
ایران خواهد  در  به حوزه سالمت  کمکی 
شد؟ گفت: »سیاست گذاران حوزه سالمت 
پیوسته به موضوع تشخیص زود هنگام بیماری 
بیماران، فشار روانی  برای کاستن رنج  ها 
اطرافیان و کاهش هزینه های درمانی کشور پرداخته اند. 
از طرف دیگر ناظران حوزه سالمت نیز جسته گریخته 
به عدم کارایی داروهای پیشرفته و وارداتی در خصوص 
این  منشاء  بسا  اند. چه  داشته  اشاره  بیماران  از  برخی 
موضوع تفاوت و تغییرات ژنتیکی افراد مذکور باشد. 
پس در نظر گرفتن تغییرات ژنتیکی خاص جمعیت ما 
می تواند تشخیص به هنگام، پیشگیری، سیاست واردات، 

طراحی و تولید داروهای آتی را تحت تاثیرقرار دهد.«
عزیزی خاطرنشان کرد: »مهمترین دستاوردهای قابل 
پیش بینی این فعالیت، بستر سازی برای مطالعات عمیق تر 
ژنتیک پزشکی، انتقال تکنولوژی به ویژه آنالیز داده های 
انسانی، توانمندسازی متخصصان داخلی،  حجیم ژنوم 
سرعت بخشیدن به تحقیقات این حوزه از سالمت است.« 
اقدامات  هنگام،  زود  تشخیص  در  »کاربرد  وی گفت: 
پیشگیرانه، استفاده در طراحی دارو، پیش آگهی پاسخ به 
درمان به ویژه ایجاد و گسترش پزشکی شخصی در ایران 

از دیگر دستاوردهای قابل پیش بینی این فعالیت است.«

رونمایی از اولین ژنوم مرجع ایرانیان

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: »اکنون در مراکز درمانی ملکی 
سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه و پرونده الکترونیک در حال 
اجراست و بیش از 36 میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی 

این سازمان تولید شده است.«
بیمه شدگان ، هنگام مراجعه به مراکز درمانی ملکی این سازمان 
نیازی به ارائه دفترچه درمانی ندارند و با ارائه کدملی خدمات موردنیاز 
را دریافت می کنند. براساس این گزارش، نسخه الکترونیک در تمامی 
مراکز بستری و سرپایی تامین اجتماعی تولید می شود و بعد از مراجعه 
بیمار به مراکز درمانی تامین اجتماعی و تایید استحقاق درمان ،بقیه 

مراحل به صورت الکترونیک انجام می شود.
در سازمان تامین اجتماعی از امسال، حرکت جدیدی برای توسعه 
برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز و مراکز 
درمانی طرف قرار داد در استان های یزد، اصفهان، گیالن و مازندران 

به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت) آزمایشی( آغاز 
شده است و 309 پزشک وارد سامانه شده اند که تقریبا 50 درصد پزشکان 
این شهر را شامل می شوند و در ماه های اخیر 12٧ هزار نسخه به صورت 

الکترونیک تولید شده است.

استان های گیالن، مازندران و اصفهان نیز اخیرا به سامانه نسخه الکترونیک 
در سازمان  برنامه تالش گسترده ای  این  توسعه  برای  و  متصل شده اند 

تأمین اجتماعی صورت می گیرد.
برنامه نسخه الکترونیک گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در 
حوزه سالمت است و فواید بسیاری دارد که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی 

نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
تولید نسخه الکترونیک اولین گام در ایجاد پرونده الکترونیک است 
و پس از فراهم شدن امکان تولید نسخه الکترونیک، اطالعات بیماران 
ذخیره و به راحتی در دسترس پزشک معالج و سایر پزشکانی که در 

آینده خدماتی را به بیمار ارائه می دهند، قرار می گیرد.
براساس این گزارش، حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی 
از حدود 2 سال گذشته در کشور و در مراکز ملکی سازمان تامین 
اجتماعی آغاز شده است و قرار است با تامین امکانات و زیرساخت 
های الزم در سال های آینده با همکاری وزارت بهداشت و سازمان 
های بیمه گر این موضوع را در دستور کار دارد و تاکنون اقدامی نیز 

برای این موضوع انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی 42 میلیون بیمه شده دارد که تاکنون برای 
دریافت خدمات درمانی خود از دفترچه های بیمه استفاده می کردند 
اما اکنون برای مراجعه به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی فقط با 

استفاده از کدملی می تواند خدمات خود را دریافت کنند.
سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور دارای مراکز مختلف بیمه ای و 
درمانی است، 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از 

خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.

با حذف دفترچه درمانی

بیش از ٣٦ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تولید شد

 

ایرنا: دبیر کل جمعیت هالل احمر با اشاره به حادثه خیز بودن کشور 
گفت: »نیازمند فناوری های جدید و به روز در اجرای سلسله عملیات 

امدادرسانی به افراد حادثه دیده و متاثر از انواع حوادث هستیم.«
محمود محمدی نسب برلزوم به روز رسانی تجهیزات هالل احمر 
در مواجهه با انواع حوادث طبیعی، غیر طبیعی و انسان ساخت تاکید 
کرد و افزود: »داشتن فناوری های جدید و به روز، کمک شایان توجهی 

به امدادرسانی در حوادث یاد شده خواهد داشت.«
وی در خصوص رقم بودجه پیشنهادی دولت برای هالل احمر نیز 
افزود: »برخی از ردیف های بودجه هالل احمر در این دوره صفر شده 
است.« وی با اشاره به مشکالت کمبود بودجه هالل احمر در سال های 
گذشته نیز توضیح داد و گفت: »امیدواریم دولت و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی با توجه به حادثه خیز بودن کشور و همچنین خالی 

شدن اقالم امدادی در انبارهای هالل 
احمر به دلیل زلزله های اخیر، توجه 
ویژه به اختصاص بودجه مناسب برای 

هالل احمر داشته باشند.«
محمدی نسب اضافه کرد: »با توجه 
آن  بودجه که درگیر  به کمبودهای 
سال  هشت  و  هفت  حدود  بودیم 
است از خرید خودورهای امدادی 
محروم بوده ایم که امیدواریم امسال 
بودجه  اختصاص  با  کاستی ها  این 

مناسب به جمعیت هالل احمر رفع شود.«
امدادی  آموزش های  اهمیت  درباره  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 

به مردم در مواجهه با انواع حوادث 
یافته  توسعه  »کشورهای  گفت:  نیز 
موضوع  به  اقتضایی  برنامه ریزی  با 
آموزش مردم می پردازند که این کار 
نشان از اهمیت ویژه آموزش در جوامع 
آماده برای رویارویی با حوادث دارد.« 
و  امداد  بحث  در  اینکه  بیان  با  وی 
خود  ویژه  جایگاه  آموزش  نجات، 
آموزش های  »با  کرد:  اظهار  دارد،  را 
همگانی و عمومی، مردم می توانند در 
زمان وقوع حادثه و حتی در هنگام بحران های بعد از وقوع حادثه 

خسارت ها را کاهش دهند.«

دبیر کل جمعیت هالل احمر

هالل احمر نیازمند فناوری های جدید برای امدادرسانی است


